
  

 

 

 

 

 

Nyheter i korthet 
VIP öppning 12 mars kl 10 - 13 
Söndagen den 12 mars klockan 10 – 13 är det VIP 
öppning i hamnen. Under den kan du boka in ditt vakt- 
och arbetspass. Först i kön väljer datum först. 
Nummerlappar delas ut från klockan 9.30. 

Den digitala bokningen i Bas-K öppnas den 20 mars och 
stängs 16 april. Har du inte bokat dig innan den 16 april 
så är du först att få gå tre vaktpass, om det saknas 
medlemmar till alla vaktpass. Kan bli utlottning av 
vaktpass även till övriga medlemmar om vi inte alla pass 
blir tecknade. 

På arbetspassen sköter vi vår gemensamma egendom 
som hamnen och klubbholmen. Allt måste underhållas 
varje år för att inte blir förstört. Du får gärna sätta upp 
dig på flera arbetspass om du har möjlighet. 

För medlemmar som har flexibel tid och inte arbetar på 
vardag eller är pensionär ber vi att inte boka vaktpass  
på helgerna. Det beror på att många som arbetar på 
vardagar önskar kunna gå vakt på helgerna. 

Under kötiden så grillar vi lite korv.  

På sista sidan kan du se vilka arbetspass som finns samt 
vad som ska göras under arbetet. Arbetspassen är  
väldigt olika för att de ska fungera för alla i klubben.  
Vi har alla olika färdigheter och kunskaper. 

Sjösättning startar 22 april  
Två veckor före första sjösättning öppnas körgrinden  
och sjösättningslistorna läggs i vaktkuren. 
Sjösättningen pågår till söndagen den 21 maj.  

Tänk på att skriva upp dig på sjösättningslistorna. Och du 
som kan sjösätta tidigt gör det så att alla inte ska 
sjösättas i slutet av perioden. Det är svårt för 
traktorförarna att hinna med då.  
Se alla datum på IRS-Varvs webbplats:  
https://irs-varv.se/?page_id=26 

Ordförande har ordet 

VÄLKOMNA till en ny båtsäsong 

Det var roligt att så många som 49 stycken var 
med årsmötet. Du som var där såg vilka nya 
som nu är med i styrelsen. 

Bland annat har undertecknad blivit ny 
ordförande. Det var med nöd och näppe som 
vi fick ihop en styrelse. Ställ gärna upp och 
engagera dig så vår fina klubb kan fortsätta. 

Tack Camilla för alla år du har varit ordförande 
och gjort ett kanonjobb!  

Vi har en ny miljöansvarig i klubben och det är 
Jorge, som kommer se över vår miljöplan och 
följa upp alla krav vi båtägare har på oss 
eftersom vi har vår båt i Mälaren som är vårt 
dricksvatten. 

Vi har också fått en ny kassör Stefan som 
förhoppningsvis inte ska behöva påminna om 
fakturor från klubben 😊 

Bo är vår nya sekreterare som kommer ta över 
jobbet med bland annat GBS Nytt. 

Själv har jag varit medlem sedan 1985 
tillsammans med min man Bobby. Har under 
några år varit webbredaktör och de senaste 
tre åren sekreterare. 

Har du funderingar eller idéer så hör av dig till 
någon i styrelsen eller någon funktionär. 

Vi syns på varvet eller på brygga eller 
klubbholmen i sommar. 

Hälsningar  
Suzanne, ordförande  
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NYA STYRELSEN OCH FUNKTIONÄRER 
Hela nya styrelsen och alla funktionärer finns med kontaktuppgifter 
på vår webbplats:  
https://gbs.nu/om-gbs/gbs-styrelse-och-funktionarer/ 
 

INFO FRÅN IRS VARV 
Elen på varvet är nu påslagen. Att elen har varit avslagen under 
vintern har gjort att det har förbrukats 33 procent mindre el. 
 
Samtliga båtar ska vara borta från varvsområdet senast söndagen  
den 21 maj. Båtar som finns kvar på området efter detta datum  
kommer att flyttas ut på gatan och båtägaren kommer inte att  
få ha sin båt på IRS område hädanefter.  
 
Trailer under sommaren 
Du som väljer att ha din trailer på varvsplan under sommaren ska 
ställa denna högst upp. De trailers som förvaras tomma på området 
ska vara borta senast den 15 september. 
Observera att IRS inte tar något ansvar för de trailers som förvaras på 
varvet över sommaren. Trailers är välkomna tillbaka när trailer har en 
båt på sig.  
hälsningar Benny, vice varvschef IRS och Bobby varvsansvarig GBS 
 
 

Snart är hamnen öppen för att ta mot alla båtar 
Först ska dock alla Y-bommar tillbaka och en del arbetspass 
genomföras innan hamnen öppnas. 
Följande arbetspass är planerade innan hamnöppning: 

 
Nu ser vi fram emot en härlig båtsäsong. 
 
/Anitha, hamnkapten, Jimmy vice hamnkapten och Erik Hamnfogde 

Vakt- och arbetspass under säsongen 
Vaktpassen i hamnen börjar den 22 april, samtidigt som första 
sjösättningen.  
Det innebär att vi har vaktpass i hamnen och på varvet samtidigt 
under tiden från 22 april till och med 20 maj. (vakten på varvet är 
perioden 2023-03-29 – 2023-05-20) 
 
Fräscha gärna upp ditt minne om vad som ingår när du har ditt 
vaktpass  
på varvet: https://gbs.nu/vaktgang-pa-varvet/ 
i hamnen: http://gbs.nu/medlemsinformation/vaktinstruktion/ 
 
Ha en härlig och skön båtsäsong! 
/hälsningar Thomas, vaktchef 
 

 

Hamnkontoret öppet 
Hamnkapten finns i hamnen efter 
öppningen varje onsdag kl 18-20 fram till 
21 juni. Under juli månad är dock 
hamnkontoret stängt. 
Styrelsemedlemmar har telefonjour, se 
anslag i hamnen. Från 2 augusti är 
Hamnkontoret öppet varannan vecka, 
ojämna veckor, t o m 27 september. 
 

Viktiga datum 
17 juni försommarfest 
Varvsfakturorna skickas ut i juni och ska 
vara betald i augusti.  
Den fullständiga kalendern hittar du snart 
på vår webb: http://gbs.nu/kalendarium-
2023/ 

Lejdvakter säsongen 2023 
Har du svårt att gå vakt eller blir sjuk och 
behöver leja bort din vakt har vi några 
medlemmar som kan ställa upp som 
lejdvakter. Du betalar dem själv: 
1300 kr / pass 
 
Robert Björkdal 070-4736052 
Matte Andersson 073-3665727 
Tommy Mörth 073-973 11 88 
Iaroslaw Kharlamow 070-787 31 15 
Håkan Rydeberg 070-63 97 888 
Manu Uniyal 070–4679076 
Thomas Hedlund 070-5430468 

 
 
 

KBS Seglarskola 
Har du barn som vill lära sig segla så har 
KBS (Kvarnvikens båtsällskap) seglarskolor 
även i sommar. Seglarskolan är populär  
så anmäl ditt barn snarast. Läs mer här: 
https://www.svenskalag.se/kbs-
seglarskola 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

Arbetspass i hamnen 

 
 

Arbetspass på Klubbholmen 

 

Arbetspass varvet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mer info på: Svenska Sjö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter 
På vår webb har du alla kontaktuppgifter 
till styrelse och funktionärer.  
http://gbs.nu/om-gbs/gbs-styrelse-och-
funktionarer/ 
 
 
 

Webb och Facebook 
Löpande lägger vi upp information och 
lite bilder på GBS.nu (där hittar du 
nästan allt du behöver veta om 
klubben) och vår Facebook sida: 
facebook.com/GBS.nu/ 
 
 
 
 


